
 

 

 

 

MØTEPROTOKOLL 
 

Kontrollutvalget 
 

Møtested: Fylkeshuset i Troms, fylkesrådssalen, plan 5   

Møtedato: 7.10.2019  

Varighet: 10.30 – 12.05  

 

Møteleder:  Ole M. Johansen 

Sekretær:  Inger Johansen 

 

 

Faste medlemmer     Personlige varamedlemmer 

 

Ole M. Johansen (leder) Frp   Mai Britt Lindstrøm   FrP 

Tor Zachariassen (nestleder) Ap   Elsa Floer    Ap 

Britt Skinstad Nordlund H   Terje Olsen    H 

Per-Inge Søreng   KrF   Rolf Austgard    V 

Anne-Linn Lernes   R    Pål Julius Skogholt   SV 

 

 

Fra utvalget møtte: 
 

Ole M. Johansen   Fast medlem 

Tor Zachariassen   Fast medlem 

Britt Skinstad Nordlund Fast medlem 

Per-Inge Søreng   Fast medlem 

 

Fast medlem Anne-Linn Lernes møtte ikke, og forfall var ikke meldt. 

 

Fra Troms fylkeskommune møtte: 

 

Fylkesordfører Knut Werner Hansen 

Ass. stabssjef Camilla Bjørn (innledningsvis) 

 

Fra KomRev NORD IKS møtte: 

 

Oppdragsansvarlig revisor Knut Teppan Vik 

 

Fra K-Sekretariatet IKS møtte: 

 

Seniorrådgiver Inger Johansen 

Seniorrådgiver Audun Haugan 
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Merknader til innkalling og sakliste: 
 

Det var ingen merknader til innkalling og saksliste.  

 

Innledningsvis i møtet ble det gitt en orientering fra prosjektledelsen v/ Camilla Bjørn om 

status og fremdriften i arbeidet med sammenslåingsprosessen mellom Troms og Finnmark 

fylkeskommuner. 

 

 

Behandlede saker: 

 

Saknr Tittel U.off. 

   

46/19 Godkjenning av protokollen fra møtet 11.6.2019   

47/19 Vurdering av uavhengighet – oppdragsansvarlig revisor  

48/19 Orientering om status forvaltningsrevisjonsprosjekter og selskapskontroll  

49/19 Kontrollutvalgets deltakelse på generalforsamlinger og 

representantskapsmøter 
 

50/19 Referatsaker  
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Sak 46/19 

GODKJENNING AV PROTOKOLLEN FRA MØTET 11.6.2019  

 

Innstilling: 

 

Protokollen fra møtet 11.6.2019 godkjennes. 

 

Behandling: 

 

Innstillingen enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

 

Protokollen fra møtet 11.6.2019 godkjennes. 

 

 

Sak 47/19 

VURDERING AV UAVHENGIGHET – OPPDRAGSANSVARLIG 

REGNSKAPSREVISOR 
 

Innstilling: 

 

Kontrollutvalget tar oppdragsansvarlig regnskapsrevisor Doris Gressmyrs vurdering av egen 

uavhengighet til etterretning. 

 

Behandling: 

 

Innstillingen enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

 

Kontrollutvalget tar oppdragsansvarlig regnskapsrevisor Doris Gressmyrs vurdering av egen 

uavhengighet til etterretning. 

 

 

Sak 48/19 

ORIENTERING OM STATUS I FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKTER 

OG SELSKAPSKONTROLL 
 

Innstilling: 

 

(saken fremmet uten innstilling til vedtak) 

 

Behandling: 

 

Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor orienterte og svarte på spørsmål fra utvalgets 

medlemmer.  Revisor opplyste at prosjektet om investeringsprosjekter (Ishavsbyen og Nord-

Troms vgs. avd. Skjervøy) sendes på høring i dag, og dersom fristen overholdes, vil rapporten 

kunne behandles i kontrollutvalgets møte 4. november. De tre øvrige prosjekter blir 

sannsynligvis ferdig til møte 6. desember. 
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Kontrollutvalget drøftet saken. Rapportene fra prosjektene må behandles av fylkestinget i 

desember (10. desember), og det er ikke forsvarlig at sakene sendes fylkestinget til behandling 

etter møtet i kontrollutvalget 6. desember. Utvalget drøftet muligheten å flytte november-møtet 

noe senere ut i måneden for å kunne få behandle flere prosjekter. Forvaltningsrevisor undersøker 

denne muligheten nærmere. Alternativt vurderer revisjonen om det kan gjøres avgrensinger i 

prosjektene som innebærer tidligere ferdigstillelse. Revisjonen gir tilbakemelding til 

sekretariatet. 

 

Viser det seg at prosjekter ikke vil bli ferdigstilt, må fylkestinget orienteres om det. 

 

Felles forslag til vedtak: 

  

Kontrollutvalget viser til forvaltningsrevisors redegjørelse om status i prosjektarbeidet i 

pågående prosjekter. Revisjonen ser på muligheten for tidligere ferdigstillelse, og gir 

tilbakemelding til sekretariatet om det lar seg gjennomføre. 

 

Kontrollutvalget rapporterer løpende til fylkestinget om ferdigstilte 

forvaltningsrevisjoner/selskapskontroll, noe som også gjelder prosjektene som pågår. 

Viser det seg at prosjekter ikke vil bli ferdigstilt til siste møte i kontrollutvalget, vil 

fylkestinget også bli orientert om det.   

 

Forslaget enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

 

Kontrollutvalget viser til forvaltningsrevisors redegjørelse om status i prosjektarbeidet i 

pågående prosjekter. Revisjonen ser på muligheten for tidligere ferdigstillelse, og gir 

tilbakemelding til sekretariatet om det lar seg gjennomføre. 

 

Kontrollutvalget rapporterer løpende til fylkestinget om ferdigstilte 

forvaltningsrevisjoner/selskapskontroll, noe som også gjelder prosjektene som pågår. Viser det 

seg at prosjekter ikke vil bli ferdigstilt til siste møte i kontrollutvalget, vil fylkestinget også bli 

orientert om det.   

 

 

Utskrift av saksprotokoll sendt 9.10.2019 til: 

- KomRev NORD v/ oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor 

 

 

Sak 49/19 

KONROLLUTVALGETS DELTAKELSE PÅ BEDRIFTSFORSAMLINGER M.V. – 

ORIENTERING 

 

Innstilling: 

 

(Saken fremmet uten innstilling til vedtak) 

 

 Behandling: 

 

Representanten Per-Inge Søreng deltok på generalforsamlingen i FilmCamp AS den 24.6.2019. 
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Ingen fra kontrollutvalget deltok på generalforsamlingen i Bredbåndsfylket Troms AS. 

Protokollen fra sistnevnte møte innhentes av sekretariatet. 

 

Felles forslag til vedtak: 

 

Saken tas til orientering. 

 

Forslaget enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

 

Saken tas til orientering. 

 

 

Sak 50/19 

REFERATSAKER 

 

Innstilling: 

 

(saken fremmet uten innstilling til vedtak) 

 

Behandling: 

 

Referater: 

 

A. SVAR: OPPSUMMERINGSBREV ÅRSREGNSKAPET 2018 

a. Brev av 20.6.2019 fra Troms fylkeskommune 

 

B. SAKSPROTOKOLL FRA MØTE I FELLESNEMDA 12.6.2019 

a. Sak 40/19 – Innstilling sekretariat 

b. Sak 41/19 – Innstilling revisjon 

 

C. SAKSPROTOKOLL FRA MØTE I FYLKESTINGET 18.6.2019 

a. Sak 45/19 – Årsregnskap og årsberetning 2018 Troms fylkeskommune 

b. Sak 62/19 – Troms Kraft AS – Stortingets vedtak om sammenslåing av Troms og 

Finnmark fylkeskommuner 

 

D. REVISJONSHONORAR 2019 

a. Brev av 13.9.2019 fra KomRev NORD 

 

Felles forslag til vedtak: 

 

Referatsakene tas til orientering. 

 

Forslaget enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

 

Referatsakene tas til orientering. 


